
   

 
 

   

 Persdienst </31: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, Head of Corporate Communication: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager: + 32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
Nathalie Pierard, Media Relations Manager: +32 2 753 43 08 – nathalie.pierard@brusselsairport.be 

www.brusselsairport.be 

Brussels Airport, woensdag 24 oktober 2018 

 
Brussels Airport is klaar voor de herfstvakantie 

 
De luchthaven maakt zich klaar voor duizenden vakantiegangers die binnen enkele 
dagen naar tal van bestemmingen binnen en buiten Europa trekken. Brussels Airport 
heeft nog maar eens zijn beste beentje voorgezet om het begin van de vakantie zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
 
Bijna 350.000 passagiers, ofwel 20.000 meer dan afgelopen jaar, zullen tijdens de 
Herfstvakantie op Brussels Airport neerstrijken, met een piek van 47.000 passagiers bij 
het vertrek van komende vrijdag. Zoals steeds heeft Brussels Airport alles voorzien om 
passagiers, families, koppels, senioren, gastronomieliefhebbers of shopfanaten met een 
typische Belgische gastvrijheid te verwelkomen ...   
 
Vakantie vanaf het vertrek 
 
Zoals tijdens elke vakantieperiode zorgt de luchthaven ervoor dat uw vakantie al vanaf 
het vertrek begint, zelfs voordat u op uw bestemming aankomt. Dankzij de ‘Family Lane’ 
kunnen gezinnen in alle rust en op een aangename manier langs de veiligheidscontrole 
gaan, zodat de controles voor de andere passagiers ook een stuk vlotter verlopen. Deze 
herfst staat overigens in het teken van de kleuren van de Smurfen die, net als Brussels 
Airport, hun 60e verjaardag vieren. Na de controle kunnen groot en klein kennismaken 
met BRUce Pepper, onze robot, die hen een kleine quiz met verhaaltjes en weetjes over 
de luchthaven voorschotelt.  
 
Personen die via Brussels Airport reizen krijgen ook de kans om kennis te maken met 
enkele nationale specialiteiten terwijl ze kunnen profiteren van kortingsbonnen voor 
typisch Belgische producten. En waarom zou u niet eens langs onze pop-up stores 
trekken? “Pimp your beauty” voor massages, manicure en wenkbrauwen voor dames en 
heren en “Best of Belgium beer & bites” voor overheerlijke Belgische bieren met kleine 
lekkernijen van de hand van sterrenchef Viki Geunes.  
 
Tips voor een geslaagd vertrek 
 
Tijdens vakantieperiodes kunt u in de luchthaven haast over de koppen lopen. We raden 
passagiers dan ook aan om hun vertrek goed voor te bereiden. 
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 Download de applicatie van Brussels Airport op uw smartphone. De applicatie is 
gratis en biedt u handige informatie over uw vlucht, de restaurants, de parkings 
en de winkels van de luchthaven (met een kortingsbon). 

 Vertrek op tijd naar de luchthaven. 
 Beslis op voorhand waar u gaat parkeren of waar u afgezet zult worden: drop-off, 

Brucargo drop-off, P1-P2-P3 … 
 Reserveer uw parkeerplaats op voorhand. 
 Registreer u online om tijd te winnen. 
 Maak uw handbagage klaar voor de veiligheidscontrole. 

 
Een laatste tip? Zondag schakelen we over op winteruur dus vergeet niet om uw wekker 
te verzetten, vooral niet als u in de vroege uurtjes vertrekt.  
Alle tips om probleemloos naar de luchthaven te trekken vindt u overigens ook op de 
website. 
 
      
 

 

       
Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 24,8 miljoen passagiers en 536.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 76 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2017). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairport  
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